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ACTA N.º 1/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2011:
Aos onze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, vice-presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge
Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor presidente, eram catorze horas e trinta minutos.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Após ter declaro aberta a reunião, o senhor presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:
- José Manuel Pereira Fernandes, que perguntou qual o ponto de situação das queixas
apresentadas contra as obras ilegais que foram efectuados num edifício, sito no Largo de São
Paulo, em Peniche, assunto já abordado na reunião de câmara de 2 de Junho de 2010. O senhor
presidente deu conhecimento das diligências já efectuadas e disse que, tendo sido constatado que
existiam várias situações de infracção no local, as acções a desenvolver serão globais.
(S12531/09)
- Gilberto Leal, que, na qualidade de proprietário e gerente do estabelecimento comercial
“Cocktail Bar”, sito em Casais do Baleal, disse que irá realizar obras de insonorização no
referido estabelecimento e solicitou a atribuição de horário de funcionamento até às quatro horas.
O senhor presidente informou que o prolongamento do horário apenas poderá ser apreciado após
a realização das obras de insonorização, que devem ser céleres.
- Carlos Laborinho Lopes, que perguntou qual o resultado de reunião com o IPTM sobre
o processo de que é titular, para alteração e ampliação de um estabelecimento comercial;
perguntou, também, se será feita uma intervenção nas arribas do Porto de Areia Sul e solicitou a
retirada das pedras que têm caído das arribas. O senhor presidente informou que será dada
prioridade ao processo do munícipe e que já foi solicitado ao IPTM, entidade responsável pela
área por ser zona portuária, que faça uma intervenção nas arribas. (R372/10)
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor presidente da câmara, António José Correia:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 29 de Dezembro, esteve presente na cerimónia de inauguração das novas
instalações da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche (ACISCP).
- No dia 30 de Dezembro, reuniu-se com o Península de Peniche Surf Clube.
- No dia 31 de Dezembro, participou na festa de passagem de ano organizada pelo
município.
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- No dia 4 de Janeiro, reuniu-se com dois membros do conselho directivo do Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), para trará de alguns assuntos relativos ao
património daquele instituto edificado na área do município, concretamente os fogos dos bairros
da Prageira, Pescadores e Santa Maria e os abrigos dos pescadores na ilha da Berlenga.
- No dia 4 de Janeiro, assistiu à tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação
de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM).
- No dia 6 de Janeiro, reuniu-se com o presidente do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU).
- No dia 8 de Janeiro, esteve presente na cerimónia de inauguração das instalações da
Delegação Concelhia de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa. Reiterou a disponibilidade do
município para colaborar com esta entidade.
- No dia 8 de Janeiro, assistiu ao concerto de ano novo, na igreja de São Pedro,
organizado pelo município. Agradeceu à Academia de Música de Santa Cecília, dirigentes,
professores e alunos, pelo espectáculo que proporcionaram.
- No dia 9 de Janeiro, participou nas iniciativas de encerramento do “Natal Penicheiro
2010”.
- No dia 10 de Janeiro, participou numa reunião, na Agência de Desenvolvimento da
Região Oeste (ADRO), para preparação do seminário “Oportunidades para a Regeneração
Urbana”, que se realizará em Torres Vedras, no próximo dia 27 de Janeiro.
Senhor vice-presidente da câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 28 de
Dezembro de 2010 a 11 de Janeiro de 2011:
Reuniões:
- Com os senhores presidentes das juntas de freguesia de Ajuda, São Pedro e Conceição e
técnicos municipais, para apreciação de proposta de reorganização e eventual criação de novos
locais de estacionamento na cidade.
- Com a equipa que está a preparar a organização do corta-mato escolar do concelho, que
irá decorrer no próximo dia 25 de Janeiro.
- Com o senhor director do DEA, Eng.º Nuno Cativo, sobre a limpeza dos edifícios
municipais.
- Com todos os presidentes de junta, no âmbito da elaboração do mapa de obras
municipal, tendo destacado as seguintes:
- Intervenção na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche;
- Intervenções diversas nos telhados dos armazéns do município;
- Intervenções no interior do edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche,
onde funcionou o jardim-de-infância Traquinas;
- Pintura dos balneários no Bairro dos Pescadores, em Peniche;
- Início da intervenção no arruamento que liga o Caminho da Nora ao Caminho do
Outeiro, em Peniche.
- Ordinária do Conselho de Administração dos SMAS.
- Com os grupos que participaram no desfile de “Carnaval de Inverno de 2011”. Deu
conhecimento de que neste momento está confirmada a participação de 14 grupos para este
evento e que os grupos presentes foram informados que, em 2011, o valor que a autarquia apoia
será rigorosamente igual ao valor deliberado em 2010.
- De preparação de alguns dos eventos marcados para o corrente ano, com diversos
funcionários do município, nomeadamente “Orient@-te”, de 5 a 7 de Maio; “Mostra
Internacional de Rendas de Bilros de Peniche”, de 21 a 24 de Julho, e “Corrida das Fogueiras”, a
25 de Junho.
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- Com os responsáveis do IHRU, nos Paços do Município.
Outras actividades e iniciativas:
- No dia 3 de Janeiro, deslocou-se aos jardins-de-infância da Prageira e do Lugar da
Estrada, para verificar os melhoramentos efectuados e o novo equipamento mobiliário adquirido
pelo Pelouro da Educação para estes estabelecimentos de ensino.
- A convite da ACISCP, esteve presente na inauguração das suas novas instalações. O
senhor vice-presidente disse ter registado com agrado o reconhecimento feito à câmara
municipal pela possibilidade de concretização deste projecto através da parceria para
regeneração urbana, dinamizada pela Câmara Municipal de Peniche.
- A convite da Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar, esteve na cerimónia de tomada de posse dos seus novos órgãos sociais. O senhor vice-presidente apresentou felicitações aos órgãos sociais cessantes e desejou o maior êxito aos
órgãos sociais eleitos recentemente.
- Dos eventos programados para o “Natal Penicheiro 2010”, assistiu à actuação dos coros
Stella Maris e de Geraldes, que decorreu na Igreja de S. Sebastião, em Serra d’El-Rei, e esteve
presente na festa de encerramento da iniciativa, que teve lugar no auditório do Edifício Cultural
do Município de Peniche, no domingo, dia 9 de Janeiro. Realçou os 52 eventos levados a efeito
pela câmara municipal, ACISCP e ADEPE, com os apoios da Associação de Motociclismo de
Peniche, 102 FM Rádio e juntas de freguesia.
- Esteve presente na cerimónia de inauguração da sede da Delegação Concelhia de
Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa.
Deu conhecimento de que está a dinamizar workshops sobre Renda de Bilros de Peniche.
Referiu que a primeira sessão dos workshops sobre Renda de Bilros de Peniche terá lugar no
próximo dia 24 de Janeiro (segunda-feira), em Lisboa, nas instalações do Centro de Formação
Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção (CIVEC). A outra sessão decorrerá no dia 31
de Janeiro (segunda-feira), na Covilhã. As sessões contarão com a presença do senhor vice-presidente da câmara, Jorge Amador, da artesã Ida Guilherme e da técnica Ângela Malheiros.
Além da equipa de dinamização, no total estarão envolvidos cerca de 50 formandos e respectivos
formadores. Informou que os workshops se destinam aos formandos do CIVEC e têm como
objectivos: sensibilizar para a arte de fazer renda de bilros, divulgar as suas origens históricas,
conhecer a evolução da sua aplicação prática, reconhecer os materiais e utensílios utilizados,
distinguir tipos de renda, entre outros. Pretende-se que os formandos adquiram competências
para que, posteriormente, possam fazer a aplicação da Renda de Bilros de Peniche, em vestuário
e acessórios de moda. Durante os workshops será dada oportunidade a cada formando de
executar o ponto base da Renda de Bilros.
O senhor vice-presidente, Jorge Amador, realçou o trabalho desta autarquia que preparou
a festa de passagem de ano e informou que esteve presente na actuação do grupo “Banda
Xeques” e no lançamento de fogo-de-artifício, iniciativas organizadas pelo Município de
Peniche, assinalando a passagem de ano, com forte adesão popular.
Senhora vereadora Clara Abrantes:
- Informou que também participou nas reuniões com o IGFSS e o IHRU que o senhor
presidente referiu.
- Deu conhecimento que participou numa reunião com o CRI Oeste, sobre as formas de
acompanhamento pela Equipa de Tratamento de Peniche das questões relacionadas com o
alcoolismo.
- Informou que foi publicado um despacho do Ministério da Saúde que limita o
pagamento do transporte de doentes não urgentes, por corporação de bombeiros, apenas a utentes
que demonstrem a sua insuficiência económica nos termos do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de
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Junho, ou seja, a utentes em que o rendimento mensal per capita é inferior a cerca de 190 euros.
- Manifestou a sua disponibilidade para colaborar com a Delegação Concelhia de
Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa.
- Expressou o seu contentamento pelo concerto da Academia de Música de Santa Cecília.
- Informou que se irá realizar um workshop, nos dias 13 e 14 de Janeiro, sobre o projecto
Cidades Amigas dos Idosos.
Senhor vereador Jorge Abrantes:
- Informou que a água da albufeira da barragem de São Domingos atingiu a cota máxima
e que têm estado a ser feitas descargas de fundo controladas, para evitar o transbordo do rio para
as margens a jusante da barragem.
Senhor vereador Francisco Salvador:
- Referiu-se à falta de condições da actual capela funerária de Peniche e à necessidade
urgente de se construir uma nova. O senhor presidente disse que é uma obra prioritária e que
neste momento se estão a desenvolver os procedimentos necessários para a fase de projecto.
- Relativamente à intervenção feita pelo município para regularização do trânsito junto à
EBI 1.2.3 de Peniche, disse ter constatado que falta a marcação de uma passeira para peões e que
a nova sinalética não está a ser cumprida pelos automobilistas, nomeadamente pelos que ao
saírem do estacionamento circulam em sentido proibido, tendo sugerido que a PSP fosse ao
local, nas horas de maior tráfego, para alertar para a nova situação. O senhor vice-presidente,
Jorge Amador, informou que a passareira não poderá ser marcada enquanto o piso não se
encontrar seco.
- Perguntou se já foi feita a informação solicitada pelo senhor presidente sobre a
publicidade ao supermercado Modelo. A senhora directora do Departamento Administrativo e
Financeiro (DAF) informou que a informação já se encontra concluída, faltando apenas que o
Serviço Municipal de Fiscalização confirme algumas situações. O senhor presidente informou
que mandou retirar o placar que se encontrava na confluência das ruas Gago Coutinho e
Sacadura Cabral, por motivos de segurança.
- Perguntou, também, se já havia resposta para as questões por si colocadas na passada
reunião, sobre os terrenos devolutos sitos na Rua Heróis do Ultramar, em Peniche, e a
monitorização do canil privado e ilegal sito na Rua Cruz das Almas, em Peniche. A senhora
directora do DAF informou que os assuntos estavam a ser tratados e que oportunamente seria
dada resposta ao senhor vereador.
- Perguntou quem é o proprietário do edifício sito na Rua Marques de Pombal, em
Peniche, onde funcionou o jardim-de-infância Traquinas. O senhor presidente informou que o
edifício é propriedade do IGFSS e se encontra cedido ao município em comodato.
Senhor vereador Luís Ganhão:
- Perguntou, novamente, quando serão apreciadas em reunião de câmara as propostas
toponímicas apresentadas pela junta de freguesia de Atouguia da Baleia, e referiu-se aos
transtornos que a falta de denominação de rua causa aos moradores. O senhor presidente
solicitou à senhora directora do DAF que seja preparada uma proposta de deliberação para ser
presente à próxima reunião de câmara.
- Solicitou que seja dada resposta às solicitações e questões por si colocadas em reunião
de câmara e de que ainda não obteve qualquer informação.
Senhor vereador Carlos Amaral:
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- Solicitou uma informação escrita sobre o ponto de situação de cada um dos Planos de
Urbanização e Ordenamento que estão a ser elaborados.
- Solicitou informação sobre o ponto de situação do Plano de Pormenor da Área de
Desenvolvimento Turístico Especial (ADTE) a Sul de São Bernardino. O senhor presidente
informou que os técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) irão
prestar a informação solicitada no período da ordem do dia, aquando da apreciação do processo.
- Referiu que acompanhou as festividades da noite de passagem de ano organizadas pelo
município, na Avenida do Mar e Largo do Município, em Peniche, tendo apreciado
favoravelmente o ambiente de rua que se viveu no local.
- Disse ainda que não gostou da opção tomada relativamente à estrutura montada no
estacionamento da praia do Baleal, uma tenda de circo, para a realização dos festejos da noite da
passagem de ano, organizados pela junta de freguesia de Ferrel, uma vez que, em sua opinião,
não dignifica o local. Sugeriu que, no futuro, seja adoptada uma outra solução que esteticamente
seja mais agradável e que dignifique a praia do Baleal.
- Solicitou informação relativamente ao ponto de situação da zona arqueológica do
Murraçal da Ajuda.
- Perguntou se foi avaliada a necessidade do município fornecer refeições a alunos
carenciados durante o período de férias escolares. O senhor vice-presidente, Jorge Amador,
informou que a questão não foi colocada pelos serviços sociais dos diversos agrupamentos de
escolas.
- Disse que não encontrou no sítio do município, na internet, as actas do Conselho
Municipal de Segurança nem o espaço reservado para a intervenção dos munícipes no âmbito da
Comissão Municipal de Trânsito.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos
dias sete, catorze e vinte e oito de Dezembro de 2010, tendo sido dispensada a sua leitura por os
respectivos textos terem sido previamente distribuídos por todos os membros da câmara.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 01/CAOTPL, datado de 4 de Janeiro de 2011, da Assembleia da República,
solicitando o parecer da câmara sobre o Projecto de Lei n.º 452/XI, que propõe a elevação da
povoação de Ferrel à categoria de vila.
- Tomado conhecimento e deliberado apreciar o assunto na próxima reunião. (299)
* Carta, datada de Dezembro de 2010, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção
Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na
Praça Jacob Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos
dias 10 e 11 de Janeiro de 2011.
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- Deliberado isentar do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (9606)
* Carta com a ref.ª 167/D/10, datada de 9 de Setembro de 2010, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo factura relativa a diversos
serviços prestados ao município, cujos serviços oferecem.
- Tomado conhecimento e deliberado agradecer a oferta dos serviços prestados. (6910)
* Circular n.º 1/2011, datada de 3 de Janeiro de 2011, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, propondo a adesão do município à Campanha Nacional para o Direito à
Alimentação, que tem como missão fornecer refeições aos cidadãos e famílias carenciadas de
alimentação através, designadamente, de excessos de produção.
- Deliberado autorizar a adesão do município à Campanha Nacional para o Direito à
Alimentação.
* Informação, datada de 7 de Janeiro de 2011, do Serviço de Acção Social e Habitação,
propondo a adesão do município à candidatura conjunta com a Oeste CIM à Tipologia 7.2
(Planos para a igualdade), do Eixo 7 (Igualdade de género) do POPH – Programa Operacional
Potencial Humano, que tem como objectivo o desenvolvimento de um plano intermunicipal para
a igualdade do género que se denominará “Oeste + Igualdade de Género”.
- Deliberado autorizar a adesão do município à referida candidatura.
A câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente:
* Edital n.º 3/2011, de 3 de Janeiro, que dá conhecimento das datas de realização das
reuniões da câmara que terão carácter público durante o corrente ano.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, de 3 a 28 de Janeiro de 2011.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Dezembro de 2010.
* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de
prestação de serviços ao serviço em Dezembro de 2010.
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro
a Dezembro de 2010.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
* A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:
1) Um subsídio extraordinário, no valor de 200,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento do almoço servido no dia 8 de Dezembro. (223)
2) Um subsídio extraordinário, no valor de 47,45 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento das refeições fornecidas aos bombeiros e agentes
da PSP que prestaram serviço na feira mensal do mês de Novembro. (9605)
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3) Um subsídio extraordinário, no valor de 725,65 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento do seguro da viatura de marca Mercedes-Benz.
(8921)
* Foi ainda deliberado ratificar o despacho do senhor presidente da câmara, datado de 16
de Dezembro de 2010, que autorizou a concessão de um subsídio, no valor de 300,00 euros, à
Conferência Feminina de São Vicente de Paulo.
Pagamentos:
Considerando que estamos no início de um novo ano económico, que os Documentos
Previsionais já se encontram aprovados e que existem compromissos assumidos, a Câmara
deliberou autorizar o senhor presidente a efectuar os seguintes pagamentos:
1. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche de 5150,00 €,
até Agosto.
2. O valor mensal a pagar às freguesias com base nos protocolos celebrados de
7334,50 €, 2795,50 €, 1745,16 €, 4063,58 €, 2215,83 € e 1478,33 €, para as freguesias de
Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra d’El Rei, Ajuda, Conceição e São Pedro, respectivamente.
3. O valor mensal do subsídio a pagar à CERCIPeniche, inserido no acordo de
cooperação PROTUS, estimado em 145,00 €.
4. O valor mensal do subsídio a pagar à Acompanha, no âmbito do projecto “Porto
Mais Seguro”, de 300,00 €.
5. O valor mensal do subsídio a pagar ao Clube Ornitológico de Peniche, destinado ao
pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, de 125,00 €.
6. O valor mensal do subsídio a pagar à Associação Juvenil de Peniche, respeitante ao
subsídio de refeição a pagar a duas estagiárias, estimado em 188,00 €.
7. O valor mensal do subsídio a pagar à Rendibilros, correspondente ao encargo da
renda mensal com as instalações da sua sede, se e enquanto se encontrarem reunidas as
condições anteriormente acordadas para assumir tal encargo, de 623,00 €.
8. O valor mensal do subsídio a pagar ao Clube Naval de Peniche, para
comparticipação na despesa de aluguer de contentores para instalação da sua sede até conclusão
das suas novas instalações, de 255,00 €.
9. O valor mensal de 50% das despesas com a equipa EIP a pagar à Associação dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, com um valor médio estimado de 2300,00 €.
10. O valor mensal do subsídio a pagar ao Centro de Solidariedade e Cultura, no âmbito
do projecto “Ala-Riba”, de 967,00 €.
11. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do
protocolo assinado com vista ao desenvolvimento da prática desportiva amadora, de 3565,00 €.
12. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do
protocolo assinado com vista à comparticipação das despesas de manutenção do campo de
relvado sintético, de 1896,40 €.
13. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do
protocolo assinado com vista ao apoio financeiro para aquisição de relvado sintético para o seu
campo de futebol, de 2480,50 €.
14. O valor mensal do subsídio a pagar à ADEPE, no âmbito da promoção do
desenvolvimento local, de 1250,00 €.
15. O pagamento às freguesias do concelho dos valores referentes a despesas com
pessoal.
16. O pagamento às freguesias do concelho dos encargos de capitação com a ADSE.
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17. O pagamento dos subsídios devidos pela utilização de espaços para actividades de
Educação Física pelas escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância.
18. O pagamento dos encargos correspondentes ao condomínio devido pelas fracções
autónomas de que o município é proprietário.
19. O pagamento à Oeste CIM dos valores devidos pela participação do município à
medida das disponibilidades e do desenvolvimento dos projectos associados.
20. Transferir para os SMAS as importâncias relativas aos projectos comparticipados.
21. O pagamento das senhas de presença nas reuniões dos membros das comissões de
Peritos, previstas no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de
Autenticidade.
Atendendo ainda que foram inscritas no Orçamento de 2011 verbas destinadas a subsidiar
a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche e o Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche no valor de 54.000,00 € e 85.560,00 €, respectivamente, a câmara
deliberou atribuir subsídios nos montantes referidos e autorizar o senhor presidente a efectuar o
seu pagamento em doze prestações mensais.
FUNDOS DE MANEIO:
A câmara, considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e Regularização
de Fundos de Maneio, deliberou aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio, até ao final
do corrente ano, pelas seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam, a
favor da directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Cristina Oliveira
Nunes Teodoro:
02.01.02.01 – Gasolina ................................................................ 350,00 €
02.01.02.02 – Gasóleo ................................................................. 200,00 €
02.01.04 – Material de limpeza ................................................... 100,00 €
02.01.08 – Material de escritório ................................................. 100,00 €
02.01.12 – Material de transporte – peças ................................... 200,00 €
02.01.14 – Outro material – peças ............................................... 200,00 €
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens ................................ 200,00 €
02.02.09 – Comunicação .............................................................. 100,00 €
02.02.10.02 – Transportes – outros .............................................. 600,00 €
02.02.11 – Representação de serviços ......................................... 250,00 €
02.02.13 – Deslocações e estadias ............................................... 500,00 €
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros ............................. 200,00 €
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, da sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento de estabelecimentos, todos com
validade até 31 de Dezembro de 2011:
- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Padaria
Pastelaria Sabores”, sito na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, de que é exploradora a
sociedade Mário e Cristina, L.da.
- Das 08h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Central”,
sito na Rua D. Inês de Castro, em Coimbrã, de que é exploradora a senhora Maria da Conceição
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Martins da Costa.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Café
Trincheira”, sito no Largo Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia, de que é
exploradora a senhora Ilda Maria Ferreira Faustino Clímaco.
- Das 06h30 às 24h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Cafetaria Contrastes”, sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche, de que é exploradora
a senhora Hélia Cristina Arsénio Santos Godinho.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Mar à Vista”, sito na praia do Molhe Leste, em Peniche, de que é explorador o senhor Martinho
Rafael Correia.
PATRIMÓNIO:
Desafectação de terrenos do domínio público:
* Foi presente uma informação, datada de 30 de Dezembro de 2010, do Serviço de
Património, acompanhada do respectivo processo, dando conhecimento de que, na sequência do
inquérito público realizado para desafectação do domínio público de uma parcela de terreno,
com a área de 4,56 m2, sita no Rua do Moinho, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de
Atouguia da Baleia, não foi apresentada qualquer reclamação.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela de terreno do
domínio público e a sua integração no domínio privado do município, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (32/03)
Arrendamento da Loja de Artesanato da Fortaleza:
* Foi presente uma carta, datada de 8 de Novembro de 2010, em nome de Maria do
Carmo Sousa Ferreira Meireles, solicitando a prorrogação do arrendamento da loja de artesanato,
sita na Fortaleza de Peniche.
- Deliberado prorrogar o prazo do arrendamento até 31 de Dezembro de 2012, devendo
ser pago o preço correspondente ao pago em 2010, acrescido da taxa de inflação publicada pelo
INE, mantendo-se as demais condições do arrendamento.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º L4/09, em nome de Silrreira Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, situada na Cruz da Légua, em Alto Veríssimo, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pela empresa requerente e informações e
pareceres dos serviços.
- Deliberado aprovar definitivamente o pedido de loteamento, nos termos e condições da
proposta do chefe da DGUO, de 22 de Dezembro de 2010.
* Proc.º N.º L9/01, em nome de Penixobra – Empreendimentos Imobiliários L.da, para
loteamento de um prédio urbano, sito na Prageira, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores.
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- Considerando que, por deliberação tomada em 18 de Fevereiro de 2002, a câmara
abdicou do direito de superfície que detinha sobre parte do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 1001 (Ajuda), autorizando o cancelamento do ónus
registado sob o n.º F-1, deixando assim o município de ter qualquer direito sobre o prédio e
ficando a empresa Penixobra a ter propriedade plena do mesmo, a câmara deliberou, para
cumprimento das suas obrigações, assumidas aquando da aprovação do estudo de loteamento
apresentado para o referido prédio e titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 12/2001, encarregar
os serviço municipais de, até 31 de Março de 2011, executarem todas as obras de urbanização
fora da área abrangida pelos lotes, nomeadamente o passeio, saneamento, abastecimento de água
e iluminação pública, competindo à promotora da obra e proprietária do lote n.º 2 assegurar os
arranjos exteriores ao edifício e que se encontram dentro da área do referido lote, nomeadamente
pavimento pedonal e ajardinamento, conforme sempre esteve previsto nas condições do
loteamento.
Deliberado, também, clarificar que não é necessário fazer a entrega da garantia de
impermeabilização da laje, referida na informação da DPOE, de 7 de Setembro de 2001, uma vez
que o município já não detém o direito de superfície que fundamentava a imposição dessa
condição.
Deliberado, ainda, que a presente decisão se aplique também ao lote n.º 3.
Plano de Pormenor da ADTE a Sul de São Bernardino:
* Os técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística presentes na
reunião fizeram um ponto de situação sobre o processo referido em epígrafe, tendo a câmara
manifestado o seu interesse no prosseguimento do processo e lamentado que o mesmo não se
encontre numa fase mais avançada de desenvolvimento, facto que é alheio aos serviços
municipais e que impossibilita a sua apreciação e uma tomada de decisão definitiva por parte da
câmara. Foi também constatada a impossibilidade da sua aprovação ao abrigo do regime
transitório do PROTOVT, cujo prazo, já prorrogado, pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 85/2010, termina em 30 de Abril de 2011. Face a essa constatação foi deliberado solicitar à
assessora jurídica para a área do urbanismo um parecer sobre a melhor forma de dar
continuidade ao plano contratualizado com a DGD – Compra e Venda de Imóveis. Deliberado,
ainda, solicitar o parecer dos SMAS sobre o plano de pormenor e encarregar a DEPPC de iniciar
o procedimento para delimitação no PDM de AVT (Área de Vocação Turística), de harmonia
com as novas regras definidas pelo PROTOVT.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e quinze minutos, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada
em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em
regime de substituição, a subscrevo e assino.

